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  ن گراي فعال در جنبش زنا چپعلل شکست زنان 
 مرداد 28از انقالب مشروطه تا کودتاي 

  
  ∗یاسمن یاري

 
  چکیده

مـرداد   28جنبشِ زنانِ ایران از انقالب مشروطه تا کودتـاي  ، موضوع این پژوهش
هـاي زنـان    چرا فعالیت«به این پرسش پاسخ گوید که کوشد  این نوشتار می. است
 بـراي » ؟ردخـو زمـانی شکسـت   ي  هدر ایـن برهـ  ، گرا در جنبشِ زنانِ ایران چپ
مدعاي . استشده  استفاده سونزپار کارکردگراییِي  هاز نظریرخداد، این  یابیِ ریشه

، گراي فعال در جنـبشِ زنـانِ ایـران    هاي چپ سازمان: این پژوهش چنین است که
کسب ( با فرهنگ اجتماعی ایران، دنبال نکردن اهداف اولیهنداشتن دلیل مطابقت  به

دهـد کـه    ها نشان می بررسیي  هنتیج. دندخورشکست  نبودن و پایدار) حقوق زنان
بـه علـت   م، پهلوي دوي  دورهایران، در  فعال در جنبش زنان چپِ هاي زنانِ گروه

 مشـکالتی و  صدمات بسیاري دیدنـد  ویژه حزب توده به، وابستگی به احزاب چپ
حزب وابسته به این  هاي زنانِ سازمان، هاي حزب توده را به لرزه درآورد که ستون

منجر در جریان جنبشِ زنانِ ایران آنها هاي  و به شکست فعالیترا هم گرفتار کرد 
  . دش

  .گرا، سوسیالیسم، کمونیسم هاي چپ جنبش زنان، گروه :کلیديواژگان 
 

                                                             
  )yari_yasaman@yahoo.com( دانشجوي دکتري دانشگاه تهران *

  24/2/91: ـ تاریخ تأیید 18/3/90: تاریخ دریافت
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  کلیات پژوهش
گراي  هاي زنان چپ چرا فعالیت«تالش این پژوهش یافتن پاسخی براي این سوال است که 

ـ  » یران شکست خورد؟فعال در جنبش زنان ا ي  هبراي پاسخگویی به این پرسـش، از نظری
ـ . پارسونز کمک گرفته شده است 1کارکردگراییِ ساختاريِ ـ  ي  هنظری ي  هپارسـونز در مرحل

ي  هکننـد  شامل مفـاهیم تعیـین  » نظریه کنش اجتماعی«دومِ تحول خویش، به شرح و بسط 
د پارسونز، بقا در یکپارچگی نظام یا از دی. پردازد و نیازهاي موجود در یک نظام می 2نظام
عنوان ویژگی تعادل پویـا   که از طریق آنها نظمی نسبتاً پایدار بهشود  میهایی خالصه  یا راه

توانند ساختاري اجتماعی را  چگونه می پردازد که افراد آزاد ین امر میاو به ا. آید حاصل می
در همـین زمینـه، پارسـونز چهـار      3.رو نباشـد  ایجاد کنند که هر لحظه، با خطر سقوط روبه
چهـار   کند و بقاي هر سیسـتم را در گـرو ایـن    کارکرد یا چهار بعد نظامِ کنش را معرفی می

  :این چهار کارکرد عبارتند از. داند ـ میشود که پارادایم چهارکارکردي نامیده می ـ  کارکرد
ــا محــیط شــامل : ســازگاري. 1 ــام را ب ــه نظ ــا و  ، مقتضــیات، تنگکارکردهــایی ک ناه

  کند؛ هایش سازگار می محدودیت
هاي اصلی خود را تعیین  اساس این کارکرد، سیستم باید هدف بر: دستیابی به هدف. 2

  و آنها را دنبال کند؛
 نظام در برابر تغییرات گرِ هاي حمایت این کارکرد، شامل کنش: ثبات و انسجام. 3
الزم را  باید یکپارچگی و همبستگیِ هایی است که و نیز کنش هاي بزرگ اگهانی و اختاللن

  ماندگاري کارکرد نظام فراهم کند؛ براي
اي از اجزاي کنش نیاز دارد که کار آنها  هر نظام کنش به مجموعه: دنبال کردن هدف. 4

 4.ایجاد انگیزش الزم در کنشگران است

                                                             
1. Structural Functionalism  

2. System 

  .10ـ9ي احمد تدین، تهران، هرمس، صص  ترجمهتالکوت پارسونز، ، )1379(پیتر همیلتون، . 3
تهـران، موسسـه   گهـر،   ي عبدالحسین نیـک  شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عهجام، )1376(گی روشه، . 4

ـ 135صـص  تـالکوت پارسـونز،   ؛ 77فرهنگی انتشاراتی تبیان، ص  نظریـه  ، )1378(؛ یـان کرایـب،   136ـ
 .59ي عباس مخبر، تهران، آگاه، ص ترجمهاز پارسونز تا هابرماس، : اجتماعی مدرن
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  پیشینه تحقیق
معاصـر و قـرن گذشـته    موضوع تاریخ زنان و پرداختن به زن در تاریخ ایـران، بـه دوران   

هاي اخیر، پژوهشگرانِ تاریخ، اهمیـت بیشـتري بـه ایـن موضـوع       اما در سال. گردد بازمی
اند که نویدي براي  صورت تخصصی به آن پرداخته ها، به اند و حتی در بعضی از دانشگاه داده
ال موضوع این نوشتار، تا به حي  درباره هرچند. پژوهشی استي  هروشنِ این شاخي  هآیند

موضوع جنبش زنان، آثار ارزشـمندي بـه طبـع    ي  درباره ،پژوهش مستقلی صورت نگرفته
، جنبش زنان در ایـران ، زنان در نهضت مشروطیت هاي سري انجمن: رسیده است، از جمله

هاي مهرانگیز منوچهریان بـر بسـتر    سناتور یا فعالیت، کتاب ایرانی در نشریات مشروطه زن
زنـان  ي  دربـاره اي  ها حـاوي اطالعـات ارزنـده    این کتاب. یرانزنان در ا مبارزات حقوقی

و کتـاب   خاطرات مریم فیروزهایی مانند  در این میان، کتاب. گرا در جنبش زنان است چپ
خاطرات زنان فعال را در این حوزه در بر گرفتـه و اهمیـت    ما هم در این خانه حقی داریم

  .اي دارد ویژه
گـراي جنـبش    زنان چـپ ي  دربارهطالعات ارزشمندي را ترین اثري  که ا اما شاید مهم
 Women and the political process in twentieth Centuryدهد، کتـاب   زنان ارائه می

in Iran  باره نوشته شـده اسـت کـه     هایی نیز در این نامه البته، پایان. پروین پایدار باشداثر
مشارکت سیاسـی  ها و احزاب در  نقش گروهو  1320ـ1332نشریات  نهضت زنان ایران و

  .تواند در تکمیل این پژوهش مؤثر باشد ها هستند که میي آن از جمله زنان
  

 مقدمه
اي حساس در تاریخ کـه   برههاست؛  رانعطفی در تاریخ معاصر ایي  هانقالب مشروطه، نقط

یکـی از ایـن    .جامعه را دگرگـون سـاخت   سنتیِ کامالًي  هچهر تحوالت جدي، در طی آن
آشنایی با وضعیت زنان در در پی روشنفکران ایرانی . بودبا غرب  ایرانیان والت، آشناییِتح

کشورهاي پیشرفته، به فکر افتادنـد بـا   ساکن  زنانِ زندگیِي  هکنند دگرگوناروپا و تحوالت 
  .راه پیشرفت کشور را هموارتر سازندجامعه،  تغییر وضعیت زنان در
هـاي جدیـد    نحلـه  ،دوران بـه ایـران راه یافـت    غرب کـه در همـین   هاي هیکی از تحف
ادعـاي   .یافت گسترشهاي سیاسی  گروه در بینسرعت  به بود که مو سوسیالیس مارکسیسم

مانند کارگران، دهقانان، زنـان و کودکـان،   ، دفاع از حقوق اقشار ضعیف و زیردست جامعه
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در کنـار  ، در نتیجـه  .شـوند نیز مدعی دفاع از حقوق زنان ، هاي سیاسی موجب شد این گروه
زنان بـه یکـی از   ، و به این ترتیب تدریج پذیرفتند زنان را به، حزبی و سازمانی خویش تشکیالت

البته، نباید نادیده گرفت که در همان دوران، احزاب  .شدندتبدیل اجزاء فعال در این احزاب 
پذیرفتند؛ احزابـی   در حاشیه یا درون خودیا  تدریج زنان را سیاسیِ دیگري نیز بودند که به

گـراي فعـال    از احزاب ملی »حزب ایران«یا 1با ریاست قوام »حزب دموکرات ایران«مانند 
ـ  اما حقیقت این است کـه هـیچ  . اند از این جمله 2مصدقي  دورهدر  ک تحـرك، پویـایی و   ی

. نشان دادنـد  مرداد 28وران مشروطیت تا کودتاي گرا از د چالشی را نداشتند که زنان چپ
هـاي   چرا فعالیـت «این است که  عملکرد این گروه از زنان در بررسیِمطرح  اصلیِ پرسش
، هـا بـود   گرا در جنبشِ زنانِ ایران با تمام امکانات وسیعی که در اختیار این گروه زنان چپ

عملکرد نادرست ایشـان آسـیب    علت  جنبش زنان نیز به و حتی روند کلیِ شکست خورد؟
بـا  » شکسـت «گـرا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ایـن         زنان چپالبته، ادعاي شکست » ؟ددی
هاي فعال در جنبش زنان مقایسه شده است، بلکه ایـن شکسـت    هاي دیگر گروه»موفقیت«

سیاسی و اجتمـاعی، بسـیار    ي گرا، در عرصه هاي زنان چپ یابد که گروه از آنجا اهمیت می
هـاي   که فعالیـت  دادند شکل می کردند و این انتظار را تر عمل می یافته تر و سازمان پرتحرك

ایـن   .انتظـاري کـه هرگـز بـرآورده نشـد      خواهد داشت؛ایشان نتایجی چشمگیر در جامعه 
گراي فعال در جنبشِ زنانِ ایـران   هاي چپ که سازماناست با این مدعا آغاز شده ، نوشتار
ب حقـوق  کسـ (با فرهنگ اجتماعی ایران، دنبال نکردن اهداف اولیه نداشتن دلیل مطابقت  به
  . محکوم به شکست شدند نبودن و پایدار ،)زنان

  

  گرا در جنبشِ زنانِ ایران هاي زنان چپ آغاز فعالیت
هرچنـد   .ایران با غرب و دستاوردهاي آن همراه بود آغاز جنبش زنان در ایران، با آشناییِ

ن زمـان شـروع ایـن جنـبش در ایـرا     ي  دربـاره اند  ردهکنی که در این زمینه پژوهش امحقق
این جنبش  يِاز آغاز جد، ها ك در تمام این دیدگاهمشتر حقیقت، دنی دارفاوتهاي مت دیدگاه

  .کند میحکایت در جریان انقالب مشروطه 
                                                             

ب. 1 نقش دوگانه حـزب دمـوکرات ایـران در مشـارکت     «، )1389(ادي، سیمین فصیحی و مریم نوري امیرآّ
  .115،ص1389، بهار6سال بیستم، شمارهفصلنامه تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا، ، »سیاسی زنان

٢. Parvin Paidar, (١٩٩٠) Women and the political process in twentieth-century Iran. 
Cambridg university press. Scott, Alan (١٩٩٥). Ideology and the new social, P.١٣٣. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 21

https://chistorys.ir/article-1-334-en.html


 171  .... گراي فعال در جنبش زنان  علل شکست زنان چپ

در جریان دفاع ، مشارکت زنان در اعتراضات مردمی علیه ستم شاهان قاجاري نخستین
 تـرِ  جـدي  هاي سیاسـیِ  فعالیت اما. 1داد آشتیانی علیه امتیاز تنباکو رخ حسن میرزا اقدام از
بررسـیِ منـابع بـه ایـن نتیجـه       با »ژانت آفاري« .صورت گرفتدر انقالب مشروطه ، زنان

بیسـتم و مقـارن وقـوع انقـالب     ي  هرسیده است که بذر جنبشِ زنانِ ایـران، در آغـاز سـد   
 گیـريِ  زمـان شـکل  از ، شرکت زنان در انقالب مشـروطیت  2.مشروطیت پاشیده شده است

سه مقاله درباره انقـالب  در کتاب ، براي مثال. هاي انقالب مشروطه آغاز شد بارقه نخستین
در نهضـت  « :شـرکت زنـان در انقـالب مشـروطیت آمـده اسـت      ي  دربـاره ، مشروطه ایران

شصت نفـري از زنـان   ي  هعکس یک دست. مشروطه ایران زنان ایرانی نیز مشارکت داشتند
اینان محافظ یکی از سـنگرهاي  . ن در اختیار ماستدست اکنو چادر به سر ایرانی، تفنگ به

  3».تبریز بودند
قـانون   ق پیـروز و  ه1324در سـال  یتمبارزات مردم ایران در انقالب مشروط، سرانجام

 امـا در مـاده سـوم و پـنجمِ    . شدهمان سال تدوین ي  هالقعد اساسی مشروطه در چهارده ذي
از انتخاب شدن  ،، دیوانگان و اتباع بیگانهانتخابات مجلس، زنان در کنار اطفال ي نظامنامه

ورود زنـان بـه   هرچند، . ندده بودنمایندگان مجلس محروم ش به نمایندگی و انتخاب نمودنِ
اي براي ایشان نداشت،  آنها در جریان این انقالب، ظاهراً ثمره انقالب مشروطه و جانفشانیِ

این انقالب، درهاي ورود بـه جامعـه   با حضور در آنها این حقیقت را نباید نادیده گرفت که 
  .خود گشودند ويره را ب

هـاي بعـدي    دوره ، بـا از این لحاظ خودجوش بود و، هرچند انرجنبش زنان در این دو
توان ارتباط جنبش زنـان ایـران را در ایـن دوره بـا احـزاب و فعـاالن        ، نمیداشتتفاوت 

ارتباط با حزب کمونیست ایران  توان به ؛ از آن جمله میسیاسی و روشنفکران نادیده گرفت
  .اشاره کرد

                                                             
، تهـران  ،ق 1309م یا تاریخ انحصار دخانیـات در سـال    1890قرارداد رژي ، )1361(، کربالئین حس .1

 .111ـ110، صص انتشارات مبارزان
 .8، صسلیمان ملک، شیراز، جنبش زنان ایران، )1384( نوري، خواجهبیژن  زاهد زاهدانی و سعید .2
هوشـیار،   .مي  ترجمـه ، ي ایران سه مقاله درباره انقالب مشروطه، )1357(ایر تریا، . س. و و پاولویچ. م. 3

  .55ص ، تهران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 21

https://chistorys.ir/article-1-334-en.html


  7شماره  ،مطالعات تاریخ فرهنگی   172

حـزب سوسـیال دمـوکرات    «گیـري   به شکل »حزب کمونیست ایران«تشکیل ي  هسابق
شــاغل در بــاکو  ش در میــان کــارگران ایرانــیِ  هـــ1283در ســال  )همــت( »آذربایجــان
، زنـان  هاي اقتصـاديِ  خواسته، ش  هـ1306حزب در سال ي  هدومین کنگردر  1.دگرد بازمی
چهـار  ، آبستن همراه با حقوق براي زنانِ انند منع کار شبانه براي زنان و اطفال و مرخصیِم

هـاي   گـروه ترتیـب،   بدین 2.هفته پیش و چهار هفته پس از وضع حمل مطرح و تصویب شد
  . دندبودفاع از حقوق زنان  گرا از همان ابتدا مدعیِ چپ

عضـوي از جامعـه پـی     مثابـه  خود بهبه نقش ، زنان براي اولین بار، انقالب مشروطهدر 
ایـراد  ، جامعه گذاشتند و به تشـکیل انجمـن  ي  عرصهبردند و در طلب حقوق خویش پا به 

 کـم متقاضـیِ   نوشتن مقاله مبـادرت ورزیدنـد و کـم    دخترانه وي  هتأسیس مدرس، سخنرانی
  . رسیدگی به وضع خود شدند

زنـان   هاي سريِ وجود انجمن به ق هـ1320در سال  »مورگان شوستر«، اولین باربراي 
گرا در جنبشِ زنانِ ایران نیز با تشکیل اولین جمعیـت   فعالیت زنان چپ 3.ه استکرداشاره 

، فعالیت دندبو هاین زنان که به حزب سوسیال دموکرات ایران وابست .دشزنان در ایران آغاز 
خـواه در   وطنجمعیت نسوان  .شروع کردند »خواه جمعیت نسوان وطن«خویش را با ایجاد 

 یاین گـروه را زنـان  . محترم اسکندري در تهران تشکیل شد به سرپرستیِ ق هـ 1342سال 
محتـرم   .نداشـت هـاي چـپ د   کردنـد کـه عمـدتاً اندیشـه     روشنفکر هدایت و سازماندهی می

بـدرالملوك بامـداد،   ي  هبه نوشـت . دست همسر خویش بودي  هپرورد، در حقیقتندري، اسک
  4.را تأسیس کرد »انجمن آدمیت«بود که  یخواهان وطهپدر اسکندري از مشر

تـرین   تـرین و فعـال   دو آتشـه  و پیوند زده بود زماین جمعیت خود را به حزب سوسیالی
نـام   چندي بعـد، هاي زنان بود که  این جمعیت از پرکارترین گروه 5.بودسازمان زنان ایران 

                                                             
 .89، صنگاه معاصر، تهران، هاي سیاسی ایران فرهنگ احزاب و جمعیت، )1384(، چی شانه محسن مدیر .1
ت دموکراتیک زنان ایران و فرازهایی از تاریخ پر مین سالگرد تشکیال 65«، )1386(، صداي مردم ایران. 2

 .1، ص27/8/1388: ، تاریخ دسترسیwww.sedaymardom.net :، نشانی اینترنتی»افتخار آن
 .237، صالمتین حبل مطبع ،کلکته ،اختناق ایران، )1333( مورگان شوستر،. 3
  .48ـ47، صص زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید، )1347(، بدرالملوك بامداد .4

٥. Women and the political process in twentieth-century Iran, p٩٦. 
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تنها سازمان زنان بـود کـه   ، خواه جمعیت نسوان وطن 1.تغییر داد »بیداري زنان«به خود را 
آوري  ها، تظـاهرات، جمـع   میتینگ، محترم اسکندري. داشتاي  دهی ماهرانه سازمان تواناییِ
 توانـاییِ . داد هاي زنان را در موقع الزم سازمان مـی  گرد آوردن گروه هاي سرگشاده و نامه

اه تحسـین  خـو  حتی پس از انحـالل جمعیـت نسـوان وطـن    ، محترم اسکندري سازماندهیِ
به علت وابستگی به یـک حـزب   ، هاي آن ی و موفقیتایممکن است این توان، البته 2.شد یم

آن هـاي دیگـر از    انجمـن ، کـه پـیش از آن   حمایت مردان باشـد برخورداري از سیاسی و 
  .برخوردار نشده بودند
 دومـین مجمـعِ   .ادادامه د ش  هـ 1311تا سال فعالیت خود را خواه  جمعیت نسوان وطن

کـرد،   گراي این دوران که مرام کمونیستی داشت و مرام خـویش را آشـکارا ابـراز مـی     چپ
چپ ي  هزنانی با اندیشرا جمعیت پیک سعادت نسوان  .بود »پیک سعادت نسوان«عیت مج

ـ تشـکیل ایـن انجمـن     3.کـرده بودنـد  در رشت ایجاد  ش  هـ 1306به سال  افکـار  از أثر مت
اي  این جمعیـت نشـریه  . بوداین حزب  ي کیل نخستین کنگرهویژه تش کمونیستی در ایران، به

این نشریه با . کمونیستی در ایران بود ي ساخت که نخستین نشریه میبا همین نام منتشر نیز 
ـ ایـن   4.شـد  طرفدار شوروي در رشت منتشـر مـی   ایرانیانِ فرهنگیِ ي کمک جامعه  تجمعی
را  جمعیـت رضاشاه ایـن  ، در نهایت 5.دافتتاح کر ش  هـ 1309در سال هم را  اي خانه قرائت

، دشـ آغاز انقالب مشروطه گرا نیز در بطن  هاي زنان چپ فعالیت، به این ترتیب. از بین برد
نیز ها به احزاب سیاسی چپ در ایران موجب شد سرنوشت این زنان  اما وابستگی این گروه

  .دباشتابعی ناگزیر از سرنوشت احزاب چپ 

                                                             
، انتشـارات  تهـران ، نشـریات مشـروطه  : بررسی موقعیت زن ایرانـی در  ،)1385( دوست، وطن رضا غالم .1

 .18موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ص
، 1357 تـا انقـالب  1280جنبش حقوق زنان در ایـران، افـول و سـرکوب از     ،)1384( الیز ساناساریان، .2

  .92، صنشر اختران ،احمدي خراسانی، تهران ي ترجمه
  .105، صهمان. 3

٤. Parvin, Paidar, (١٩٩٥) Women and the political process in twentieth- century Iran, p.٩٨. 
  .170، زرین صارشقی تصحیح غفور، و اندیشمند ایران نگار زنان روزنامه ، )1351( االسالمی، خپري شی. 5
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  گرا جنبشِ زنانِ ایران به احزاب سیاسی چپ يگرا وابستگی زنان چپ
کـه  ـ گـراي فعـال در جنـبش زنـان       هاي چـپ  گروه ،اول اشاره شدبخش گونه که در  همان

از ابتدا به احـزاب سیاسـی چـپ وابسـته     ـ آغاز کردندقاجاریه ي  دورهدر فعالیت خود را 
هاي  شکست، علت شود میگرا دیده  فعالیت زنان چپ تا پایانِ از ابتداکه این ویژگی  .بودند
  .استگراي فعال در جنبشِ زنانِ ایران  زنان چپ بعديِ

ر فعالیـت جنـبش زنـان و احـزاب     ددر دوران رضاشاه، استبداد سیاسی تـأثیر زیـادي   
ي  همـه بسـیاري از احـزاب را گرفـت و     هـاي آزاد  رضاشاه جلوي فعالیت. سیاسی داشت

 ،، به محض رسیدن بـه قـدرت  هاشرضا. ددرآورخویش ي  هسلطر زیهاي سیاسی را  فعالیت
حـزب سوسیالیسـت بـا    . کـرد را شـروع  م زسوسیالی مانند مخالف مبارزه با احزاب سیاسیِ

دسـت   منحـل و دفـاتر آن بـه   ، رئیس این حـزب ، »سلیمان اسکندري« اجباريِ گیريِ کناره
  1.به آتش کشیده شد هاشرضاي  هیافت سازمان اوباشِ

را مسـتقل   هرگونه فعالیت سیاسـی و حتـی غیرسیاسـیِ   رضاشاه جلوي ، به این ترتیب
دامن جنبشِ زنـانِ ایـران را   امر این  .برددر خفقان سیاسی فرو  سرعت بهرا  و کشور گرفت

  . دشممنوع اعالم آنان و هرگونه فعالیت مستقل و خودجوش  هم گرفت
قی بمانـد؛  رضاشاه باي  هی بود که توانست در دروخواه، تنها کانون نسوان وطني  هجامع

، بـه ایـن   ترغیب شـده از سـوي دولـت    گروهی از مردم و اوباشِ ش  هـ1311در سال اما 
آنجا حضور داشـت  هم در که پلیس صورت گرفت در حالی این حمله  ؛انجمن حمله کردند
هـاي زنـان نیـز ماننـد دیگـر اقشـار جامعـه         فعالیت، به این ترتیب 2.و تماشاگر صحنه بود

  .گرفت شدید دولت قرار سرکوب شد و تحت کنترل
هـایی بسـیار متفـاوت و بـارز در      جدیدي با مشخصهي  دوره، پهلوي اول سقوطدر پی 

 28کودتـاي  ساله که از سقوط رضاشاه تا  دوازدهي  دورهاین . شدتاریخ معاصر ایران آغاز 
ـ  که چالشبود و نشیبی  پر تب و تاب و پر فرازي  دوره، شد را شامل می مرداد ی هاي فراوان

  . را براي مردم ایران به همراه داشت
                                                             

 ،معاصـر  شناسـی سیاسـی ایـران    درآمـدي بـر جامعـه    :ایران بین دو انقالب ،)1377( یرواند آبراهامیان،. 1
  .127ـ126، صص نشر نی، تهرانو دیگران،  محمدي لاحمد گ ي ترجمه

٢.Women and the political process in twentieth- century Iran, p.١٠٢ 
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 نظرِ هب. افزایش یافتسرعت  مشکالت اقتصادي در ایران به، در طول جنگ جهانی دوم
تر شدن  جنگ، باعث وسیعـ  کرد زندگی میکه در آن زمان در ایران  ـ آمریکایی   یمتخصص
تودهي  هکنند گیج موجود بین فقرِ شکاف ـ   هاي محروم و ثروت  1.شـد راد ممتـاز  معـدودي اف

دنبال احیاي مطبوعات  بند اسارت رضاشاه، به آزاد شدن از در پینیروهاي اجتماعی ایران 
پدید آمده بعـد از   هاي اجتماعیِ وارد شدن جنبش .دندوبها و احزاب سیاسی  آزاد، سازمان

   2.بودبه این آزادي ، واکنشی مثبت نسبت ایران بهجنگ دوم جهانی 
جنـبش  ، اواخر دوره قاجاریـه  درزنانی که . زنان را نیز تغییر داداین تحوالت، وضعیت 

هـاي خـود    خواسـته  پهلوي اول به بعضـی ي  دورهدر ، گذاري کرده بودند زنان ایران را پایه
 طعم تلخ اسـتبداد  ، زنان نیز چون دیگر اقشار اجتماع، در این دوره، در حقیقت، اما .رسیدند
هـا و نشـریات    ی از ایشان راهی زندان شدند، سـازمان گروه؛ پهلوي اول را چشیدند خشنِ
به محـض خالصـی از    .شدند  بدلرضاشاه  نمایشیهاي  شد و عمالً به عروسک توقیفآنها 

، جنبش زنان دسـت بـه تجدیـد حیـات     آنناشی از  فضاي آزادایجاد استبداد رضاشاهی و 
  .شدصادي آغاز زنان براي کسب حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتي  هخویش زد و مبارز

در ایـن دوره شـروع کـرده    فعالیت خود را جدیدي که  زنان با ورود به احزاب سیاسیِ 
در همین . پذیرفته شدندنیز سیاست ي  عرصه فعال در از سوي مردانِ، بودند، براي اولین بار

بـه اوج خـود   دمـوکرات  حـزب  ویژه حزب تـوده و   هاي چپ به زمان بود که فعالیت گروه
تأسـیس و   ش  هـ 1320حزب در  مهرماه این ، توده یکی از رهبران حزبي  هفتبه گ. رسید
هـا   وسیعی را در بر بگیرد و فقط بـه کمونیسـت   ي تا جبهه براي آن انتخاب شد »توده«نام 

کـه در   ترین و پرطرفدارترین سـازمان حزبـی بـود    یافته سازمان، این حزب 3.ماندمحدود ن
و از شـش هـزار نفـر در    یافـت  سرعت افزایش  زب بهاعضاي این ح. شد ایران تشکیل می

 ؛رسـید  ش  هــ 1325هزار هـوادار فعـال در   صـد هزار نفـر عضـو و   پنجاه به  ش  هـ 1321
                                                             

، انتشـارات قلـم  ، عبدالرحیم گـواهی، تهـران   ي ترجمه ،هاي انقالب ایران ریشه ،)1384( کدي، .نیکی آر .1
 .183ص

 879میالدي مطـابق بـا   1500 تاریخ تحوالت اجتماعی از سال :مقاومت شکننده ،)1377( وران،فجان  .2
 .394سا، صموسسه خدمات فرهنگی ر ،احمد تدین، تهران ي جمهتر ،شمسی تا انقالب

 .67، صانتشارات اطالعات، تهران، خاطرات نورالدین کیانوري ،)1371( نورالدین کیانوري،. 3
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 تـرین نیـروي سیاسـی ایـران و تنهـا حـزب بـزرگ        بـزرگ  ، بـه که تـا آن زمـان   طوري به
   1.شدبدل کشور ي  هیافت سازمان
حـزب، سـلیمان میـرزا اسـکندري کـه از      مریم فیروز، یکی از اعضـاي ایـن   ي  هگفت هب

 آنـان کـرد و   از پذیرش زنـان در حـزب خـودداري مـی    ، اصلی حزب توده بود بنیانگذرانِ
تـوده در بـین زنـان، از     هاي حزب فعالیت 2.حزب آغاز کردند ي در حاشیهحرکت خود را 

ان با تشکیل سازمان زنان براي اعضاي حزب و انجمن زنان براي هـوادار  ش  هـ1322سال 
ها بستگان اعضاي رهبـري حـزب    هاي اصلی این سازمان شخصیتاغلبِ . حزب آغاز شد

معروف اسکندري، مـریم فیـروز از هیئـت    ي  هزهرا و تاج اسکندري از خانواد ؛ یعنیبودند
همسر دکتر فریدون کشـاورز،  ، کشاورزي  ه، دکتر خدیجو همسر نورالدین کیانوري مشورتی

کتـابی دربـاره تربیـت و پـرورش     ي  هنویسـند ، صص زنانپزشک متخ، دکتر اختر کامبخش
کودك، خواهر نورالدین کیانوري و همسر عبدالصمد کـامبخش از اعضـاي کمیتـه مرکـزي     

نویسنده شهیر ایرانی، بـا عالیـه شـرمینی از    ، حزب، بدرالملوك علوي خواهر بزرگ علوي
مسـئول سـازمان    1326ــ 27هاي  سال کار جنبش زنان و مادر شرمینی که در اعضاي کهنه
   3.جوانان بود

هدف حزب  ینبیشتر، در حقیقت 4.سازمان نیز راه یابند توانستند به خود، تدریج بهزنان 
این حزب براي . نیروي فعال و مؤثر بودي  هبه منزلجلب نظر زنان و استفاده از ایشان ، توده

اغلـب   .کـرد  مـی کوشش بسـیار  کرده  تحصیل زنانِ ن، آموزگاران و دیگراآموز جذب دانش
؛ زیرا با ناخرسند بودندرهبران حزب از اینکه حزب توده، زنان اندکی را جذب کرده است، 

حـزب را   اعضـاي عـاديِ   چهـارمِ  حزب، تنها سهي  هها و تبلیغات گسترد وجود تمام تالش
   5.ددادن زنان تشکیل می

                                                             
 .41ـ40، صص مقاومت شکننده .1
 .44ص ،انتشارات اطالعات، تهران، )فرمانفرمائیان( خاطرات مریم فیروز ،)1374( فرمانفرمائیان، مریم .2
  .413ـ412، صصایران بین دو انقالب .3
 .161ـ160، صص خاطرات ایرج اسکندري .4
 .413ص، ایران بین دو انقالب .5
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ي  هدنِ دوبـار ، به مجلـس کشـان  کارهایی که حزب توده براي زنان انجام دادي  هاز جمل
بـا وجـود ایـن     1.آن را مطرح ساختدکتر فریدون کشاورز بود که حق رأي زنان  موضوع

دعـوت   ش  هــ  1323در سـال خـود  ي  ههیچ زنی را به نخستین کنگرشعارها، حزب توده 
براي گفـتن   »هم در این خانه حقی داریم ما«با پرچم ، نمایندگان تشکیالت زنان اما. نکرد
  2.هاي زنان پرداختند بختی و به شرح تیره ن کنگره شدندسال، وارد تبریک

در موضوع حقوق زنـان  تشکیالت زنان بود که  تالش زنان عضوِو شاید به همین دلیل 
حق انتخـاب شـدن و انتخـاب کـردن در مجلـس مقننـه و        این کنگره گنجانیده وي  هبرنام
رسـمیت   بهاین برنامه  ششِ بنددر هاي مهم زنان  عنوان یکی از خواسته هاي ایالتی به انجمن

   3.شناخته شد
زنـان مـرتبط   موضوع ایران را با  هاي کمونیستیِ از وقایع دیگري که حزب توده و گروه

هـا حکومـت    ایران بر پا و تا مـدت  که حزب دموکرات در آذربایجانِ بوداي  غائله، ساخت
تبلیغات ي  هکه وسیل انیکی از اقدامات حزب دموکرات آذربایج .کردخود  ایران را مشغولِ

. مور زنان پیاده کرداهایی بود که حزب دموکرات در  برنامهشد، توده  براي حزب کمونیستیِ
مشارکت در انتخابات را به زنـان  ي  هاجاز، دولت موقت آذربایجان براي اولین بار در ایران

گـرفتن حـق   تا تالش براي شد فعال در حزب توده دستاویزي  این موضوع براي زنانِ .داد
ارگان وابسـته بـه   ، بیداري ما ي به همین مناسبت، در نشریه .رأي زنان را دوباره آغاز کنند

دلیـل  وري بـه   این حرکت به عمل آمد و از پیشهي  دربارهتبلیغات وسیعی ، تشکیالت زنان
   4.تشکر و قدردانی شد، مساعد براي آزادي زناني  هایجاد زمین
به علت بدبینی مـردم و  . دشدموکرات آذربایجان متالشی حزب ، چند ماه بعد، سرانجام

حـزب تـوده در    و همچنین عملکـرد نادرسـت   ،دوري گزیدن از تفکرات کمونیستی و چپ
                                                             

، 1ش ، »هاي محلی راجع به تساوي حقوق زنان با مردان در انتخابات مجلس و انجمن«، )1323(، آینده .1
  .39ص

ـ 1332نشـریات   نهضت زنان ایران و ،)1382( توکلی، آفرین .2 پایـان نامـه  کارشناسـی ارشـد     ، 1320ـ
   .54صدانشگاه شیراز، 

 هاي مهرانگیز منوچهریـان بـر بسـتر    فعالیت( سناتور ،)1382( اردالن، پروین و نوشین احمدي خراسانی .3
  .388ـ387، صص توسعه، تهران، )ایران مبارزات حقوقی زنان در

 .51ص، 1325، 8 سال دوم، ش ،»رات آذربایجانرئیس فرقه دموک :وري هتلگراف به پیش«، بیداري ما .4
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وضـعیت زنـان    ي درها تغییـر  هاي این گروه مصدق، عمالً تمام تالش وزیريِ دوران نخست
  .تفراهم ساخهم شکست جنبش زنان را هاي  ایجاد نکرد و حتی زمینه

شـد کـه در    نان محسوب مـی هاي ز ترین گروه یکی از رادیکال »تشکیالت زنان ایران«
درسـت در   1.بـود مریم فیروز ي  هاین سازمان برعهد رهبريِ. تشکیل شد ش  هـ 1322سال 

شدیدي در کشور شد که دولت قادر بـه   متفقین در ایران موجب ناامنیِهمین زمان، حضور 
فرستاده بودنـد، در  هایی که دختران خویش را به مدرسه  خانوادهبسیاري از . کنترل آن نبود

ـ  را مـی تحصـیل دختـران   ، جلوي ناامنی از ترسِاین دوره،   يایـن گونـه فشـارها   . دگرفتن
، همین مشکالتي  هدر نتیج. یافت روز افزایش می زنان روزبهي  ههاي مختلف بر جامع گروه
هـاي   سـازمان ، به این ترتیب 2.و تصویب شدطرح مهاي زنان  اي از سوي انجمن نامه ائتالف

ضـد جنـبش   هـاي   فعالیتي  هزمینهاي جدي در  تشکیالت زنان به فعالیت، زنان و از جمله
هـاي   هاي تشکیالت زنان، شرکت در کنگـره  از فعالیت دیگر یکی. پرداختنددر جامعه  زنان
   3.المللی بود بین

این تشـکل بـا تحریـک    . کرد یت میفعالگرفتن حق رأي زنان نیز براي تشکیالت زنان 
در زنـان  حـق رأي  موضـوع  ي  هبراي طرح دوبـار مجلس، در نمایندگان عضو حزب توده 

 کـه وابسته بـه حـزب تـوده بـود      یسازمان، در حقیقت، اما تشکیالت زنان .کوشیدمجلس 
  .داد مد نظر این حزب انجام می مسائل سیاسیِي  هتالش خود را در زمین ي عمده
بـه عنـاوین مختلـف، از    و بارهـا  ارگان رسمی تشـکیالت زنـان،   ، داري مابیي  هنشری

حق ي  ه، که یکی از موارد، به بهاندکر آذربایجان قدردانی میي  هوري در غائل اقدامات پیشه
هـا و تبلیغـات وسـیع،     که با وجود فعالیت شد باعث می ااینه 4.رأي زنان در آذربایجان بود

                                                             
از سـید ضـیاء تـا    : 1358تـا آذر   1299هاي ایران از کودتاي سوم اسـفند   دولت، )1370(ناصر نجمی، . 1

 .701، ج اول، تهران، نشر نویسنده، صبازرگان
 .4، صسال دوم، شماره سیزدهم ،»ائتالف زنان جبهه آزادي«، )1324(، بیداري ما .2
دوم، شماره  سال ،»المللی زنان علت نرفتن نمایندگان تشکیالت زنان به کنگره بین«، )1324( ،ي مابیدار .3

 .48ـ47 صص پنجم،
، سال دوم، شماره هشـتم،  »رئیس فرقه دموکرات آذربایجان: وري تلگراف به پیشه«، )1325(بیداري ما . 4

 .51ص
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عملکـرد آن  از ن حزب توده حتی خود مسئوال .لقی نشودبخش ت رضایت آن عمالً عملکرد
  1.ددنرک میانتقاد 

روز پـانزدهم بهمـن    در حقـوق  ي تیراندازي به شاه در مقابل دانشکده در پیِ، سرانجام
 نتیجـه، تشـکیالت زنـانِ    در. دشـ متهم شدن حزب توده، این حزب منحـل   و ش  هـ 1327

حزب توده، اعضاي تشـکیالت  ي  هدوبار هیِدسازمان در پیِ. منحل شد هموابسته به حزب 
جهـان   ي و انتشار نشریه »سازمان زنان ایران«نام  بهزنان نیز با تأسیس تشکیالت جدیدي 

  .فعالیت خود را از سر گرفتند زنان
در حالی . تشکیالت زنان بودند سازمان زنان ایران، همان اعضاي پیشینِ اعضاي اصلیِ

حـزب  ي  هسـران برجسـت   تشکیالت زنان را خویشاوندانِ مرکزيِي  هکمیت اغلب اعضاي که
گـروه   چنـدان مشـهورِ   نـه  سازمان زنان ایران، از افرادي  هت مدیرئهی، دادند توده تشکل می

ایـن  . بسیار فعـال بـود   کامالً سازماندهی شده و یسازمان زنان ایران تشکیالت. بودند قدیم
تران دبیرستانی و دانشگاهی، دبیـران  هاي خود در سه بخش دخ با گسترش فعالیت، سازمان

دسـت آوردن   خود را مبارزه در راه بهي  ههاي دخترانه، برنام و آموزگاران مدارس و دبستان
وسـایل  تـأمین  کتابخانه، تأسیس با ، همچنین .استقالل ملی و حقوق خاص زنان اعالم کرد

روهـاي جـوان   نیبـراي جـذب    ،هفتگی در محل سـازمان  ورزشی و بر پا کردن گردهماییِ
  2.وشیدک

ي  هنشـری . سازمان زنان ایران هدف اصلی خود را دفاع از حقوق زنان ایران اعالم کـرد 
حـق انتخـاب    سازمان ترین هدف ترین و بزرگ صراحت اعالم کرد که اساسی به جهان زنان

زنان است و از عموم مردم ایران خواست ایشان را در این زمینه  ايکردن و انتخاب شدن بر
د کـه تـا   شـ اعالم  ش  هـ 1331سال ، در جهان زنان 28در شماره ، پس از آن .ي کنندیار

ده شـ آوري  کسب حق رأي جمعي  هامضا براي دفاع از حقوق زنان در زمین 65360امروز، 
 امـا اوضـاعِ  ؛ حق رأي زنان بـود ي  هزمیندر  ها ترین گروه یکی از فعال سازمان زنان. است
سـازمان نیـز    با این حـال،  3.شد میخویش ي  هآنها به خواست آن زمان مانع رسیدن سیاسیِ

                                                             
 .62، صاختران ،تهران، ما هم در این خانه حقی داریم ،)1383( حمید احمدي، .1
  .65، ص1320ـ1332نشریات  نهضت زنان ایران و .2
 .396، ص)هاي مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران فعالیت( سناتور .3
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د و از آنجـا کـه پـس از کودتـا،     شـ مرداد، مانند حـزب تـوده منحـل     28پس از کودتاي 
هاي زیرزمینی  هاي زنان نیز به فعالیت فعالیتشدند،  میها تعقیب، شکنجه و اعدام  کمونیست
  . دشبسیار کمرنگ  نانهاي کمونیستی در جنبش ز و نقش گروهتبدیل و مخفی 

آنهـا  تبعاتی براي ، فعال در جنبش زنان هاي چپِ گروه مستقیمِ وابستگیِ، به این ترتیب
ـ هاي ایشان  به شکست تالش، داشت که در نهایت شکسـت ایـن   ، از سـوي دیگـر   .دانجامی

در  .داشـت تـاریخی  ي  دورهشکست جنبشِ زنـانِ ایـران در ایـن     ، تأثیر زیادي درها گروه
  .پردازیم میاین شکست  به بررسی چراییِ يدبعبخش 

  
  ایران گراي فعال در جنبش زنان شکست زنان چپ هاي ریشه

ویژه  به، ایران به احزاب سیاسی چپ گراي فعال در جنبش زنان چپ زنانِ وابستگی مستقیمِ
 از بـین رفـتنِ   نز موجبِوعاملی که از نظر پارس چهارعامل از  سهد شموجب ، توده حزبِ
، دنبـال نکـردن اهـداف اولیـه    : عبارتند ازعامل سه این  ؛ایجاد گردد، شود زمان مییک سا

ناگفته نماند که عضویت زنان در احزاب سیاسی و . نبودن پایدار مطابقت نداشتن با محیط و
هاي سیاسی، اگر روند درستی را طی کند بـه احقـاق حقـوق زن در     شرکت آنها در فعالیت
 ان فعال در جنبش زنـان ایـران، ماننـد مهرانگیـز منوچهریـان     حتی زن. ندک جامعه کمک می

ساز تحوالت اجتمـاعی   صراحت شرکت زنان را در احزاب سیاسی الزم و واجب و زمینه به
  1.دانند و سیاسی بزرگ می

خود یا به صورت  ي ورود زنان را به بدنهي  هاحزاب سیاسی چپ در ایران هرچند اجاز
؛ اي را در اختیار زنـان گذاشـتند   خود دادند و امکانات گستردههاي زنانِ وابسته به  سازمان
گونه که در زیر خواهد آمد، عواملی را پدید آوردند که بـه جنـبش زنـان لطمـه زد و      همان

ه کـرد خویش مطـرح   ي خالف آنچه در مرامنامههاي زنان  سازمان. شد موجب شکست آن 
 ، در پـیِ زنانموضوع به پرداختن از  کردند و بیش کمونیستی عمل می ياه با گرایش، بودند

 ،البتـه . حکومتی کمونیسـتی در کشـور بودنـد    ایجاد تحول سیاسی در جامعه و پی افکندنِ
زنـان  ي  مسـئله در کل دنیا چنین نگرشی داشتند و معتقد بودند که  هاي کمونیست فمینیست

                                                             
دان  تهران، انتشارات اتحادیه زنـان حقـوق  تربیت سیاسی و اجتماعی زن، ) 1347(مهرانگیز منوچهریان، . 1

  .42ـ41ایران، صص 
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 ،باید ابتـدا نابراین، ب. پیدا کندداري نجات  شود که جامعه از قید قوانین سرمایه وقتی حل می
زنـان و کسـب حقـوق ایشـان،     ي  مسـئله کمونیستی بـر پـا شـود تـا      اي حکومت و جامعه

بـه حقـوق خـویش    است که زنان اي  در چنین جامعهبه باور ایشان، . خود حل شود خودبه
  . دست خواهند یافت

ـ  «نام  به ما بیداريِاي در  مقالهزمینه، همین  در منتشـر  ، »مما هم در این خانه حقـی داری
  :شود نقل می که بخشی از آن است شده

نظمی هر خانواده و کشوري بـه واسـطه اداره غلـط آن     تمام مفاسد اجتماعی و بی
اداره کشور هم همان سیاست آن است؛ اگر حقیقتاً ما بخواهیم دسـت  . آید می پیش

ین وقتی این ماشـ . میبه اصالح زنیم؛ نخست باید اداره آن را درست و اصالح نمای
پوسیده و خراب اداره کشور را دور انداخته و ماشین جدید و دقیقی جـایش کـار   

شتاب حقیقی دست به اصالحات در تمـام رکـن زنـدگی     باید با عجله و، گذاشتیم
آن وقت در مدت کوتاهی انقالب شدیدي در افکار زن ومرد ایرانی بـه   خود بزنیم؛

   1.اجتماعی ما پدید خواهد آمدمرد و آسایش  وجود آمده، از پرتوش آزادي زن و
بـه  پرداختن بیش از ، در عمل، فعال در جنبش زنان کمونیست همین اعتقاد باعث شد زنانِ

. مسائل سیاسی شـوند و از اهـداف اصـلی خـویش بازبماننـد      وارد مستقیماً، زناني  مسئله
زب تـوده  وابسته به حـ  یسازمان، در حقیقت ـ که پیش از این معرفی شد  ـتشکیالت زنان  

عملکـرد  از کـه وابسـته بـه ایـن تشـکیالت بودنـد        بیداري ماي  هنشری نِحتی مسئوال .بود
  2.داردتشکیالتی   ـ  مشی سیاسی تشکیالت زنان انتقاد و ادعا کردند که این سازمان خط

چپ ایرانی، حمایت احـزاب کمونیسـتی از    تمدارانِسیاس خودي  ه، به گفتاز سوي دیگر
دسـت آوردن   جـذب نیـروي بیشـتر و بـه    بـراي  سیاسـی   يترفند، قیقتدر ح، حقوق زنان

ادعاي یکی از اعضاي رهبري حزب توده، براي  هب .سیاسی در بین زنان بوده استي  ههوج
بایست انـواع   هاي سیاسی و طبق اصول و قواعد مارکسیستی، ابتدا می جلب زنان به مبارزه

 شـغل و  ،معیشـت  ،خـانواده  ،کـار ي  مسئلهها  شد و ده کار گرفته می ها و تبلیغات به سازمان
د تا دورنماي آینده در مقابل چشم آنـان زیبـا ترسـیم    ش شیوه زندگی براي زنان مطرح می

                                                             
 .18سیزدهم، ص مارهسال دوم، ش ،»ما هم در این خانه حقی داریم«، )1324(، بیداري ما .1
 .62، صما هم در این خانه حقی داریم .2
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ولـی از   ،شاید این زنان ناخواسته به دام تبلیغات حزب توده افتـاده باشـند   ،بنابراین .1شود
آسیب بسیاري دیدندامر از این وابستگی به این حزب در امان نماندند و  تبعات سوء.  
حزب  .کرد ها اعتراف میآندید و به  را میها  این شکستنیز سازمان یا حزب توده  خود
 ،و در نهایـت  ،آذربایجـان و تبعـات آن   نفت شمال، اعـالم خودمختـاريِ  ي  هائلغدر  ،توده
نورالدین  براي مثال،. دواقعی خود را به مردم ایران نشان داده بوي  هچهر ،مرداد 28 کودتاي

هـاي   الزم بین حزب توده و عمق جامعـه و تنـدروي   پیوند کند که نبود کیانوري اعتراف می
مـردم دور و آن را منـزوي   ي  هحزب پیامدهاي منفیِ بسیاري داشت کـه حـزب را از تـود   

توانسـت از ایـن انزجـار عمـومی      گروه وابسته به این حزب نمی یچه ،بنابراین 2،ساخت می
  .شودو منزوي نبرکنار بماند 

 ش  هــ 1339 در گزارشی که با امضاء محمدرضا قدوه، یکی از اعضاي حزب توده، در سال
 شـده و هاي حزب در خصوص تشـکیالت زنـان مطـرح     گیري اي از نتیجه پاره ،منتشر شد

  :استچنین آمده 
 رهبري تشکیالت زنان .2؛ تشکیالت زنان نتوانسته در بین تمام زنان ایران نفوذ کند .1

خود حزب را الگوي  رهبري تشکیالت زنان .3 ؛شده است انتخاب می با دخالت حزب توده
در کارهـاي   الگوي تشکیالت زنان .4کند؛  میحزب تقلید  قرار داده است و کارهاي خود را از

این مسائل، باعث ناکامی ایـن  ي  همه 3.، حزب توده بوده استتبلیغاتی و تعلیماتی  ـ  سیاسی
بـه ایـن ترتیـب،    . کـرد  مـی  کـه ادعـا  شد اي  اجراي حتی یک بند از مرامنامهتشکیالت در 

تـرین حـزب    عمـده  تـرین و  تشکیالتی چنین منظم و سازماندهی شده که از حمایت بزرگ
  . نتوانست به موفقیت چشمگیري دست یابد ،سیاسی کشور، یعنی حزب توده برخوردار بود

زنان موجب ي  مسئلهزب توده با طرح هاي وابسته به ح این است که گروه مهمموضوع 
 ،اي تمـام شـود   هـاي تـوده   نام گروه فعال در جنبش زنان به زنانِاقدامات شدند بسیاري از 

زمینـه،  در همین  .جنبش زنان منفی شودو دیدگاه مردم نسبت به  بخوردجنبش زنان لطمه 
                                                             

 .142، صگارهن ،تهران، ج اول، ي ایران اعترافات سران حزب توده ،)1375(، گالویژ .1
نقـدي بـر خـاطرات نورالـدین     (یـران  نظر از درون به نقش حزب تـوده ا ، )1375(بابک امیرخسروي، . 2

 .621ـ620تهران، اطالعات، صص  ،)کیانوري
  .42، ص)فرمانفرمائیان( خاطرات مریم فیروز .3
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در  ،ش  هــ  30 و 20 هاي یکی از فعاالن جنبش زنان در دهه ،الملوك کشمیري خانم نصرت
 :دسوین چنین می نداي ایرانیي  هنشری

اي کـه بـا الفـاظ و اصـطالحات      اف بر این تشکیالت جهنمی، لعنت بر این شـبکه 
دانـد   منطق ایدئولوژیکی خود را محو صفات و خصوصیات قوم ایرانی می نده،بفری

مت و کنـد، عصـ   ورزد و در راه محبوب مضایقه نمی وار به بیگانه عشق می و دیوانه
زنان ایران شما سهم بزرگی در ایـن جنـبش    ...زدسا آزادي و مذهب را لگدمال می

هاي مرموز  اید، این دست هاي اجتماعی، سربلند بیرون آمده ا در آزمایششم .دارید
خواهند چنین نیروي  می دهند که از قبر کمپانی بیرون آمده و راه شمال را نشان می

مـوقعی   .م میهن شرمنده ساخته و خائن جلوه دهندمعصوم و مقاومی را در برابر ما
  1.شوید هاي گره کرده خود را نشان دهید و ثابت کنید که اغفال نمی است که مشت

زنان بـه نتیجـه    گراي فعال در جنبش هاي زنان چپ تالشیک از  هیچتنها  نه ،به این ترتیب
 دیگـر از تبعـات   یکـی . لطمـه زد حتی به کل جریان جنـبش زنـان در ایـن دوران     ،نرسید

تـرین   همین امر بزرگ .دبوگرا  هاي زنان چپ سازمان نبودنِ وابستگی به حزب توده، پایدار
نیز گفته شد، اولین تشکیالت چپ زنان، در تر گونه که پیش همان .آسیب را به آنها وارد کرد

هی و سازمان زنان ایران نیز از همرا .منحل شد ش  هـ1327ب توده در سال انحالل حزپی 
مرداد و تعقیب، شکنجه و اعـدام  28دنبال کودتاي  هوابستگی به حزب توده ضربه خورد و ب

کرد،  میفعالیت سیاسی فقط که  دزیرزمینی ش یاعضاي حزب توده منحل و تبدیل به گروه
  .شدتاریخ جنبشِ زنانِ ایران محو ي  عرصهاز اما 

بـا  نداشـتن  ایـران، مطابقـت   گراي فعال در جنـبشِ زنـانِ    زنان چپناکامی  دیگرعلت 
نز بـراي شکسـت یـک سیسـتم     ویعنی سومین عاملی که پارس؛ فرهنگ اجتماعی ایران بود

ها و وابستگی به یک حـزب کمونیسـتی ماننـد     این گروه مرام کمونیستیِ .معرفی کرده است
بـه ایـن    .شد ایران می مذهبیِ ویژه قشر متوسط مردم به ي موجب وحشت عامه ،حزب توده

شکسـت خوردنـد و نتوانسـتند    در عمـل  گـراي فعـال در جنـبش زنـان      زنان چپ ،بترتی
براي زنان ایـن  قدمی مؤثر ند و دهانجام ی خود را رسالت ادعای ،پایدار یصورت سازمان هب

  .مرز و بوم بردارند
                                                             

 .3ـ1 ص، ص1330اسفند ماه  7سال سوم،  نداي ایرانی، .1
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  نتیجه
کـه در  نزدیک شـد  به مردان و روشنفکرانی  ،به اجبار ،از ابتداي تشکیل ،جنبشِ زنانِ ایران

رسد، گرفتن کمک از مـردان و همفکـري    به نظر می. کردند صه سیاست ایران فعالیت میعر
هـاي زنـان و ضـددین     ن به فعالیـت احمالت متعصب. ناپذیر بوده است در این دوران اجتناب
دولت از زنانی نکردن حمایت  ،ها، ایجاد مزاحمت از طرف اشرار جامعه دانستن این فعالیت

وابسـته  مردان را به جنبش زنان ، کوشیدند و مشکالت مالی ان میبهبود وضعیت زنبراي که 
  .کرد می

هـا   دولـت از آنجا که . تر و مشهودتر بود گرا جدي هاي زنان چپ در گروه وابستگی،این 
از آنهـا  عامه مـردم نیـز    ،دند و از سوي دیگرکر تحمل نمیرا سیاسی  چپِ هايِ گروههرگز 

هـاي زنـان    گـروه  آني  هدر نتیجو دند دیهاي زیادي  سیبآها  این گروه ؛کردند نمیاستقبال 
  .ها در امان نماندند وابسته به ایشان نیز از تبعات این آسیب

تـدریج   پایگاه اجتماعی خویش را به ،در جریانات سیاسی غلط این احزاب با عملکرد
ق زنان مبارزه براي کسب حقوهرچند مدعی به این احزاب نیز  وابسته زنانِ .از دست دادند

د اهداف اولیه خویش را ستنتوده نتوانوابستگی به حزب کمونیستی ِبه علت  ،، در عملبودند
با منحل شـدن حـزب تـوده     ،در نتیجه. دناي در جامعه ایران بیاب ند و جلوه شایستهندنبال ک

گـراي وابسـته بـه ایشـان نیـز از عرصـه        هاي زنان چپ سازمان ،مرداد 28پس از کودتاي 
آنـان بـراي   هـاي   حذف شدند و بسیاري از تـالش راحتی  بهجنبشِ زنانِ ایران  هاي فعالیت

  .شدثمر  کسب حقوق زنان بی
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  و مآخذ منابع
 ،معاصـر  شناسـی سیاسـی ایـران    در آمدي بـر جامعـه   :ایران بین دو انقالب ،)1377(، آبراهامیان، یرواند ـ

 .نشر نی ،تهران ،دیگران و محمدي مد گلاح ي ترجمه
  .اختران، تهران ،ما هم در این خانه حقی داریم ، )1383( ،ي، حمیداحمد ـ
 هاي مهرانگیز منوچهریان بـر بسـتر   فعالیت( سناتور ،)1382(، اردالن، پروین و احمدي خراسانی، نوشین ـ

  .توسعه ،تهران ،)ایران مبارزات حقوقی زنان در
  . هاي سیاسی سه مطالعات و پژوهشموس ،تهران ،خاطرات ایرج اسکندري، )1372(، اسکندري، ایرج ـ
نقـدي بـر خـاطرات نورالـدین     ( نظر از درون به نقش حـزب تـوده ایـران   ، )1375(، خسروي، بابکامیر ـ

 .انتشارات اطالعات ،، تهران)کیانوري
   ، چاپ سنگی دانشگاه تهرانزن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید، )1347(، بامداد، بدرالملوك ـ
هوشـیار،   .ترجمـه م . ایـران ي  هسه مقاله درباره انقالب مشروط). 1357(انسکیس ایر. تریاو . میچ پاولو ـ

  انتشارات شرکت سهامی کتابهاي جیبی ،تهران
  .1320ـ1332نشریات  نهضت زنان ایران و، کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، )1382(، توکلی، آفرینـ 
  .سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران ،یهزن در دوره قاجار ،)1375(، دلریش، بشري ـ
موسسـه   ،تهـران عبدالحسین نیـک گهـر،   ي  هشناسی تالکوت پارسونز، ترجم جامعه، )1376(، روشه، گی ـ

  . فرهنگی انتشاراتی تبیان
  .سلیمان ملک ،شیراز ،جنبش زنان ایران ،)1384( خواجه نوري،بیژن  زاهد زاهدانی، سعید و ـ
، 1357 تـا انقـالب  1280جنبش حقوق زنان در ایـران، افـول و سـرکوب از     ،)1384(، ساناساریان، الیز ـ

  .اختران ،احمدي خراسانی، تهران ي ترجمه
 .المتین مطبع حبل ،کلکته ،اختناق ایران ،)1333(، شوستر، مورگان ـ
  .ینزر تهران،، تصحیح غفورارشقی ،و اندیشمند ایران نگار زنان روزنامه ،)1351(، االسالمی، پري شیخ ـ
بادي مریم فصیحی، سیمین وـ  نقش دوگانـه حـزب دمـوکرات ایـران در مشـارکت      «، )1389(، نوري امیرآّ

 .127ـ108ص ، ص6سال بیستم، شمارهفصلنامه تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا، ، »سیاسی زنان
  .شارات اطالعاتانت، تهران، )فرمانفرمائیان( فیروز  خاطرات مریم، )1374( ،فرمانفرمائیان، مریم ـ
 879مـیالدي مطـابق بـا    1500 تاریخ تحوالت اجتماعی از سال :مقاومت شکننده، )1377(فوران، جان  ـ

  .موسسه خدمات فرهنگی رسا ،احمد تدین، تهران ي ترجمه ،شمسی تا انقالب
  .قلم انتشارات، عبدالرحیم گواهی، تهران ي ترجمه ،هاي انقالب ایران ریشه، )1384(، کدي، نیکی آر ـ
 .آگاه ،عباس مخبر، تهران ي ترجمهاز پارسونز تا هابرماس، : نظریه اجتماعی مدرن، )1378(کرایب، یان،  ـ
  .انتشارات اطالعات، تهران، خاطرات نورالدین کیانوري ،)1371( ،کیانوري، نورالدین ـ
 ،تهـران  ،ق 1309م یا تاریخ انحصـار دخانیـات در سـال     1890قرارداد رژي ، )1361(، کربالئی، حسن ـ

  .انتشارات مبارزان
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  .نشر نگاره ،تهران، ج اول، ایراني  هاعترافات سران حزب تود ،)1375(، گالویژ ـ
  .نگاه معاصر ،تهران ،هاي سیاسی ایران گ احزاب و جمعیتفرهن ،)1384(، چی، محسن مدیر شانه ـ
  .دان ایراناتحادیه زنان حقوق ،تهرانتربیت سیاسی و اجتماعی زن، ، )1347( یان، مهرانگیز،منوچهر ـ
از سـید ضـیاء تـا    : 1358 تـا آذر  1299هاي ایران از کودتاي سوم اسـفند   دولت ،)1370(، نجمی، ناصر ـ

  .نویسنده :شران ج اول، تهران، ،بازرگان
  .انتشارات هرمس ي احمد تدین، تهران، ترجمهنز، وتالکوت پارس، )1379(، همیلتون، پیتر ـ
 انتشـارات  ،تهـران ، بررسی موقعیـت زن ایرانـی در نشـریات مشـروطه    ، )1385(، رضادوست، غالم وطن ـ

  .علوم انسانی مؤسسه تحقیقات و توسعه
  

                      : نشریات
شـماره   ،»هاي محلی جمنبا مردان در انتخابات مجلس و ان راجع به تساوي حقوق زنان« ،)1323(، آینده ـ

  .41ـ39ص اول، ص
  .3ـ1صصسال دوم، شماره دوم،  ،»مبارزه امروز ما« ،)1324( ،بیداري ماـ 
سال دوم، شـماره   ،»المللی زنان ندگان تشکیالت زنان به کنگره بینعلت نرفتن نمای« ،)1324( ،بیداري ما ـ

  .48ـ47 صصپنجم، 
 .4سال دوم، شماره سیزدهم، ص ،»ائتالف زنان جبهه آزادي« ،)1324( ،بیداري ما ـ
 .18سال دوم، شماره سیزدهم، ص ،»ما هم در این خانه حقی داریم« ،)1324( ،بیداري ما ـ
سال دوم، شـماره هشـتم،    ،»رئیس فرقه دموکرات آذربایجان :وري هتلگراف به پیش« ،)1325( ،بیداري ما ـ
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